Närsjukvårdsgrupp Lilla Edet 2018-09-27

Minnesanteckningar från Närsjukvårdsgrupp Lilla Edet,
2018-09-27, Elfkungen, kommunhuset Lilla Edet
Närvarande:
Lotte Mossudd, Helena Arkemar, Lotta Enström, Johan Lidén, Katarina
Rolander, Annelie Örtendahl, Pernilla Sundemar, Amira Donlagic. Sofia
Enström, Mimmi Erholtz. Sabine Vehobovic
Förhindrade:
1. Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns.
2. Anmälan av övriga frågor
Förtroendeförskrivning nutrition (Helena)
Mobil Hemsjukvårdsläkare
3. Info vårdsamverkan (Amira)
Ny hemsida finns för Vårdsamverkan Fyrbodal, gemensam för hela
Västra Götaland (alla avtal och dokument även från västkom finns här).
Alla minnesanteckningar från 2018 finns här, vill vi ha tidigare
dokument får vi kontakta Amira. Avvikelsedokumentet till Västbus är
annorlunda. Hemsidan är en gemensam plattform. Amira påminner om
strategidag 29/11 (alla i närsjukvårdsgruppen är välkomna), Amira
skickar påminnelse till ordförande och vice ordförande samt enkät med
uppföljning om närsjukvårdsmöten funktion. Nätverksträff 3/10 för de
som arbetar med psykisk ohälsa (kontaktpersoner). Vice ordförande
växlas mellan kommun och primärvård. Kommunen återkommer vem
som är vice ordförande framöver.
4. Psykiatri missbruk och beroende
- Lokal Handlingsplan psykisk hälsa - Projekttjänst under 1 år där
Sabina kommer arbeta. Det innebär att arbeta med att förebygga
psykisk ohälsa (bygga upp generellt föräldrastöd) och öka
samverkan med andra kommunala verksamheter, vården och
föreningar. Först sker en kartläggning av vad som görs i kommunen
redan idag? Skola, vårdcentraler, ungdomsmottagning. Fokus ligger
på ungdomar och barns hälsa. Som en del finns även uppstart av en
alkohol/drogmottagning med på agendan. Även spelmissbruk är en
fokusfråga.
- Capio önskar hitta en samverkan med öppenpsykiatrin för att se till
att remisser inte skickas fram och tillbaka. Om det är generella
ärenden är det bäst att ta upp ärendena på närsjukvårdsmöten för
att minska övriga möten. Tanken är att skapa ett lärotillfälle att
sprida kunskaper, ta hit frågor som kan lösas tillsammans vid mötet.
- IFO:s öppenvård
Öppenvårdsverksamheten kommer att flyttas till Etaget (ovanför
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systembolaget). Det är familjepedagoger och boendestödjare som
flyttar dit. Där kommer bl.a. att startas en Musslangrupp för barn
och unga som har missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar,
detta startas tillsammans med svenska kyrkan. Föräldrautbildningar
erbjuds nu alla föräldrar som är intresserade i kommunen, det är ej
biståndsbedömt. BVC är en bra ingång i att erbjuda detta. Tanken
med öppenvårdsmottagningen är en väg in, att man vågar söka
hjälp utan att bli ett ärende på socialtjänsten.
Från patientsäkerhetskonferensen förra veckan finns mycket
material kring teamarbete, integrerade verksamheter och alla
behöver bidra med olika pusselbitar (Amira).

5. Barn och unga (Pernilla)
- Presentation av projektledare Sabina Vehabovic
- Familjecentral/familjecentralcentrerat arbetssätt/lokal
Öppna förskolan har återöppnats efter en period då det varit stängt
p.g.a. vakant förskolelärartjänst. IFO har slagit ihop samordnartjänst
20%, kuratorstjänst 20% och Mimmiledare 15% så att det är en
person som har alla dessa delar. Tjänsten har under hösten tillfälligt
utökats till 100% för att få samarbetet att fungera även nu när de
andra i familjecentralen flyttat från de tidigare gemensamma
lokalerna. områden. Ambitionen är fortfarande att få tillgång till
lokaler i samma hus som kommunhuset för öppna förskolan för att
ha en riktig familjecentral. Capio har en ambition att få till
familjecentralen även i Lödöse, har detta 1gång per vecka och BVCsjuksköterskan går dit.
6. Information och kommunikation mellan vårdgivare
- Avvikelse till regionen - Ny rutin vid vårdens övergångar
http://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverka
n/fyrbodal/nyheter-fyrbodal/ny-avvikelserutin-f.om-01.09.2018/
Varje organisation inom Vårdsamverkan Fyrbodal ska säkerställa att
det finns rutiner för avvikelsehanteringen i respektive enhet och att
de är väl kända.
- Samverkanslagen – Ny rutin i SAMSA.
Kommunens biståndshandläggare för dokumentation över händelser
som uppstår så att de kan rapporteras. Kommunens enhetschefer
som har helgberedskap kommer från 190101 att ha ansvar för att
kontrollera SAMSA på helgerna. Arbete pågår hos primärvården för
att hitta lösningar för helgberedskap. Amira informerar om att man
på ledningsnivå arbetar med frågan kring hur NU- sjukvården skall
lösa problemet med att de inte förskriver bashjälpmedel till
patienterna inför hemgång. Detta måste fungera för en trygg
vårdövergång. Amira återkommer i frågan på nästa
närsjukvårdsmöte.
7. Personer med sammansatta vårdbehov
- Handlingsplan
Vi ska fortsätta arbeta med de fokusområden vi har idag i
handlingsplanen men handlingsplanen kommer troligtvis inte att
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förnyas. Amira återkommer med mer info kring detta vid nästa
närsjukvårdsmöte.
- Resultat 2017 visas upp för Lilla Edets kommun. Vill man gå in och
se själva finns dessa i Mumin.
- Sjuksköterskorna är nöjda med samarbetet med läkarna från båda
vårdcentralerna.
- Generella ordinationer/trygghetsordinationer – Denna punkt utgår
p.g.a. sjukdom, vi kommer att samtala om denna i mindre grupper
med MAS, enhetschef och läkare från båda vårdcentralerna.
8. Övrig fråga – Helena Arkemar
-

Fråga lyfts om det åter kan vara aktuellt med förtroendeförskrivning
kring nutritionsprodukter. Med Pro bjuder in till möte med läkare och
dietist kring detta den 4/10 klockan 14.00.

9. Övrig fråga – Annelie Örtendahl
-

Mobil Närvård. Alla har uppfattningen om att det fungerar väl.
Kommunen är nöjda med att läkarna kommer ut till patient. Det
kommer i höst att göras en enkätundersökning till berörda patienter.
Sjuksköterskor och läkare kommer få en länk på mailen som de skall
svara på. Detta gäller enbart de som har ordinärt boende. Den
statistik som skall lämnas in från september till december 2018
gäller enbart ordinärt boende och hur många SIP samt fördjupade
läkemedelsgångar som genomförts under denna perioden. Mobil
närvård skall vara en stående punkt på alla Närsjukvårdsmöten. Det
kommer ut en checklista på vad vi skall prata om.

Vid anteckningarna
Helena Arkemar
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